Kjære president Putin og det russiske folk,
Vi beklager våre regjeringers og medias oppførsel. Vestlige nasjoner, ledet av USA, ser ut til
å ønske en krig mot Russland. Et normalt menneske vil forstå de fryktelige konsekvensene av
en slik krig og vil gjøre alt som står i sin makt for å unngå dette. Det ser faktisk ut som om
det er akkurat det du prøver å gjøre. I en endeløs strøm av løgner og provokasjoner har du
klart å unngå at Russland blir dratt inn i en atomkrig. 1, 2
Hendelser rundt krigen i Ukraina er forvrengt slik at du fremstår som den aggressive parten
selv om kjensgjerningene klart viser at det motsatte er tilfelle. Nynazistiske gjenger begår
overgrep mot befolkningen i Novorussia hver dag, og de mottar politisk og finansiell hjelp fra
vestlige regjeringer. Den Ukrainske hæren har angrepet russiske grenseposter og byer, og
har jevnlig bombet flyktninger som prøver å flykte fra landet. Russland ble utpekt som den
skyldige i ødeleggelsen av Malaysian Airlines MH17, selv om bevisene peker mot en
nedskytning utført av den Ukrainske hæren. Du tilbyr humanitær hjelp til befolkningen i
Luhansk, men blir beskyldt for å smugle våpen inn i Ukraina. 3
Hvorfor er du et mål for disse løgner og provokasjoner? Vestens patologiske kriminelle
presser på for krig mot Russland fordi de trenger en ekstern fiende. Så lenge folket har fokus
på «russisk aggresjon» forblir de uoppmerksomme på hvem som virkelig er ansvarlig for
sammenbruddet i den amerikanske økonomien og sosial system. I Europa, med sin historie
av brutale kriger grunnet arroganse og grådighet, har lederen gjennomgått en total moralsk
kollaps og har i sin naivitet fulgt opp politikken til amerikanernes imperialistiske aggresjon.
Den siste store presidenten i USA, John F. Kennedy, beskrev i 1961 vår felles fiende:
Verden står ovenfor en monolittisk og hensynsløs sammensvergelse som er avhengig
av skjulte midler for å utvide sin innflytelsessfære - infiltrasjon i stedet for invasjon,
omveltning i stedet for valg, trusler i stedet for den frie vilje, gerilja om natten i
stedet for hærer om dagen.
Det er et system som bruker enorme menneskelige og materielle ressurser til
oppbygging av et tett sammensveiset, svært effektiv maskineri som kombinerer
militære, diplomatiske, etterretnings, økonomiske, vitenskapelige og politiske
operasjoner ... forberedelsene skjer i det skjulte. Tabber blir begravet, ikke til store
overskrifter. Deres motstandere blir fortiet, ikke hedret. Ingen spør om utgiftene,
ingen rykter blir skrevet om, ingen hemmelighet avslørt. 4
Siden den gang har regjeringen i USA og andre vestlige land blitt infiltrert av denne
"hensynsløse sammensvergelsen ". Selv om det ikke nødvendigvis gjelder alle tror vi at dens
ledere stort sett tenker og handler uten den normale menneskelige samvittighetsbyrden.
Dette er grunnen til at de er villige til å ofre livene til millioner, om ikke milliarder av
mennesker. De forsyner Israel med våpen som brukes for masseslakting av tusenvis av
palestinere. De militariserer politiet på steder som Ferguson USA, for å beskytte og styrke
sin makt over folket. De lyver for å starte kriger, som tar livet av millioner av mennesker,
for å øke sin politiske makt. De er avskyelige. 5, 6

Som JFK har du også militær bakgrunn, så du er bundet av en pliktfølelse til å beskytte og
tjene det russiske folk. Det ser ut til at du, som han, ser galskapen i en atomkrig og ønsker
fred. Du nekter å anerkjenne det amerikanske imperiet og du jobber for å underminere dens
makt uten direkte militær konfrontasjon. I stedet har Russland utviklet et tettere forhold til
mange land gjennom organisasjoner som BRICS, har ettergitt gammel gjeld og jobbet
sammen med dine partnere mot mål som tjener folkets interesse. Ideen om internasjonale
partnerskap har blitt kalt en flersidig tilnærming og står i skarp kontrast til den ensidige,
imperialistiske politikken til USA hvor alle lands ressurser er under kontroll av noen få
mektige interesser – på bekostning av folket.
Vi avviser grådigheten, hatet og maktbegjæret som våre "ledere" utviser. Vi er rasende og
forskrekket av drapet på millioner av uskyldige mennesker i frihetens navn og såkalt
selvforsvar. Vi vil ha fred og rettferdighet for alle mennesker. Vi ønsker en reell og varig
fred, den fred som JFK en gang snakket om:
Hva slags fred søker vi? Ikke et Pax Americana påtvunget verden av amerikanske
våpen. Ikke gravens fred eller tryggheten til slavene. Jeg snakker om ekte fred, den
slags fred som gjør livet på jorden verdt å leve, den typen som for mennesker og
nasjoner til å vokse i håpet om å skape et bedre liv for sine barn - ikke bare fred for
amerikanere, men fred for alle menn og kvinner - ikke bare fred i vår tid, men evig
fred. 8
Sann fred og rettferdighet er umulig så lenge den "hensynsløse sammensvergelsen" styrer
USA og andre nasjoner bak kulissene. Vi ber får at, igjennom våre felles innsats, kan beseire
de maktsyke og hensynsløse kriminelle som ønsker å slavebinde oss alle. Vi ber om at vi i
stedet kan skape en ekte fred som gjør livet på jorda verdt å leve.
Vennlig hilsen
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